
15902/13 JVS/lg

DGE 1 NL

RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 29 november 2013
(OR. en)

Interinstitutioneel dossier:
2012/0056 (NLE)

15902/13

ENV 1038
MAR 170
TRANS 567
COMER 259

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de bekrachtiging van, of de toetreding 
tot, het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en 
milieuverantwoord recyclen van schepen (2009) door de lidstaten in het belang 
van de Europese Unie



15902/13 JVS/lg 1

DGE 1 NL

BESLUIT VAN DE RAAD

van

betreffende de bekrachtiging van, of de toetreding tot, het Internationaal Verdrag van 

Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen van schepen (2009) 

door de lidstaten in het belang van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, 

juncto artikel 218, lid 6, onder a), v), en artikel 218, lid 8, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord recyclen 

van schepen (2009) (hierna "het verdrag") is op 15 mei 2009 onder auspiciën van de 

Internationale Maritieme Organisatie (IMO) vastgesteld in het verlengde van de beraad-

slagingen van de Internationale Conferentie over het veilig en milieuverantwoord recyclen 

van schepen. Het verdrag heeft betrekking op het ontwerp, de bouw, de werking en de 

voorbereiding van schepen om de veilige en milieuverantwoorde recycling ervan te 

vergemakkelijken zonder de scheepsveiligheid en het efficiënte functioneren in het 

gedrang te brengen. Tevens heeft het betrekking op het veilig en milieuverantwoord 

functioneren van scheepsrecyclinginrichtingen, en op de vaststelling van een passend 

handhavingsmechanisme voor scheepsrecycling.

(2) Het verdrag treedt in werking 24 maanden na de datum van bekrachtiging door ten minste 

15 staten waarvan de gecombineerde handelsvloot ten minste 40 procent van de bruto-

tonnage van de mondiale koopvaardijvloot vertegenwoordigt en waarvan het gecombi-

neerde maximale jaarlijkse scheepsrecyclingvolume in de voorbije 10 jaar ten minste 

drie procent van de brutotonnage van de gecombineerde koopvaardijvloot van die staten 

vertegenwoordigt.

(3) In zijn conclusies van 21 oktober 2009 heeft de Raad de lidstaten krachtig aangespoord om 

het verdrag met voorrang te bekrachtigen, zodat het zo snel mogelijk in werking kan treden 

en een echte, ingrijpende verandering in de bestaande situatie kan bewerkstelligen.
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(4) Verordening (EU) nr. …/… van het Europees Parlement en de Raad1 heeft onder meer tot 

doel nadelige gevolgen van scheepsrecycling voor de volksgezondheid en het milieu tot 

een minimum te beperken en, voor zover haalbaar, te elimineren. Artikel 5, lid 9, artikel 7, 

lid 2, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12, leden 1 en 3, van die verordening bepalen dat 

het Unierecht wordt afgestemd op het verdrag. Artikel 32, lid 4, verwijst naar de situatie 

van lidstaten die geen schepen hebben die onder hun vlag varen of geregistreerd zijn, of die 

hun nationale scheepsregisters hebben gesloten. Die lidstaten kunnen afwijken van een 

aantal bepalingen van de verordening, mits er geen schepen geregistreerd zijn onder hun 

vlag.

(5) De Unie kan niet toetreden tot het verdrag, omdat alleen staten partij bij het verdrag 

kunnen zijn.

(6) De Raad moet lidstaten die schepen hebben die onder hun vlag varen of geregistreerd zijn 

en die onder het verdrag vallen, derhalve toestaan om tot het verdrag toe te treden of het te

bekrachtigen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               
1 Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad van … inzake 

scheepsrecycling en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en Richtlijn 
2009/16/EG (PB L …).

 PB: gelieve nummer, datum en PB-gegevens van de verordening in document 
PE-CONS 59/13 in te voegen.
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Artikel 1

De lidstaten worden gemachtigd om, voor de delen die onder de exclusieve bevoegdheid van de 

Unie vallen, het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuverantwoord 

recyclen van schepen van 2009 te bekrachtigen en ertoe toe te treden.

Artikel 2

De lidstaten die het verdrag hebben bekrachtigd of ertoe zijn toegetreden, stellen de Commissie 

daarvan in kennis binnen zes maanden nadat ze hun akten van bekrachtiging of goedkeuring bij het 

secretariaat-generaal van de IMO hebben neergelegd.

De Raad zal uiterlijk op 31 december 2018 de bij de bekrachtiging geboekte vooruitgang toetsen.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 

Voor de Raad

De voorzitter


